
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informatikai megoldások 

Az Akció elnevezése 

 „6+6 nyeremény!” – Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. akciója (a továbbiakban 

Akció) 

1) Szervező 

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő Akció szervezője a következő 

társaság (a továbbiakban: Szervező): 

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., honlap címe: 

www.alteo.hu, üzletszabályzat internetes elérési útvonala:  

http://www.alteo.hu/hu/letoltheto-anyagok. 

2) A nyereményjáték leírás 

A Szervező által kiküldött szerződési ajánlatot elfogadók, majd visszaküldők között kézi 

sorsolás keretei között 6+6, azaz összesen tizenkét darab MyAudio 8GB Tablet sorsol ki a 

következő formában:  

 A Szervező 6 darab MyAudio 8GB Tabletet sorsol ki azon jelenlegi (2014. évben 

meglévő) fogyasztói között, akik a Nyereményjátékban résztvevő ajánlatokat 

elfogadják, és az ajánlat érvényességi idején belül a cégszerűen aláírt ajánlat 

elfogadó nyilatkozatot faxon, e-mail vagy posta útján visszajutatják a Szervező 

számára. 

 A Szervező 6 darab MyAudio 8GB Tabletet sorsol ki azon jelenleg nem a 

mérlegkörében villamos energiát vételező fogyasztók között, akik a Szervező által 

kiküldött nyereményjáték felhívás alapján ajánlatot kérnek, és ezen ajánlatkérés 

alapján a Szervező ajánlatát elfogadják, a cégszerűen aláírt ajánlat elfogadó 

nyilatkozatot kizárólag postai úton visszajutatják a Szervező számára, az ajánlatok 

érvényességi idején belül. 

3) A nyereményjáték időtartama 

A nyereményjáték 2014. április 8-án déli 12:00 órától, 2014. április 28-án déli 12:00 

óráig tart. 

4) Nyereményjátékban résztvevők 

A Nyereményjátékban azok jogosultak részt venni, akik annak időtartama alatt a 

Szervező által kiküldött szerződés ajánlatot teljesen és hiánytalanul kitöltik és részünkre 

faxon vagy e-mail illetve postai úton visszajuttatják. 

 

ALTEO Nyrt. „6+6 nyeremény!” 

részvételi és játékszabályzata 

 

http://www.alteo.hu/
http://www.alteo.hu/hu/letoltheto-anyagok


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy a résztvevő a nevére szóló érvényes 

ajánlatot kapjon a Szervezőtől, melyek mindegyike egyedi sorsjegyszámmal ellátottak. A 

résztvevők kizárólag ezen sorsjegyszámmal vehetnek részt a sorsoláson, és mindegy 

sorsjegyszám csak 1-szer szerepelhet. 

Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy a résztvevő elfogadja jelen 

Nyereményjáték-szabályzatot és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A 

Nyereményjátékban való részvétellel, jelen szabályzat résztvevő által elfogadottnak 

tekintendő. 

5) Az akció mechanizmusa 

A Szervező az Akciót a Játékosok részére nyilvános internetes oldalukon (www.alteo.hu), 

illetve egyéb BTL kommunikációs csatornák együttes használatával hirdetik meg. 

6) Nyeremények 

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt összesen 12, azaz tizenkettő darab MyAudio 8GB 

Tablet nyereményt oszt azon játékosok között, akik a 4. pontban meghatározott módon 

érvényesen pályáztak.  

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át és át nem ruházható. 

A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos 

jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. 

7) A nyeremények sorsolása 

 A sorsolás időpontja: 2014. április 30. szerda, délelőtt 10 óra. 

 A sorsolásra közjegyző jelenlétében kerül sor. 

 A sorsolás módja véletlen kézi sorsolás. 

 A sorsolás helyszíne: ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., 1138 Budapest Váci út 175. 

8) A nyertes értesítése 

 Az Akció nyerteseit a Szervező legkésőbb 2014. május 28-ig, névre szóló levélben 

értesíti a nyereményről, illetve postai úton megküldi számukra nyereményüket. 

 A Szervező az Akcióban résztvevő nyertes Szerződött Játékos nevét a 

http://www.alteo.hu/hu/letoltheto-anyagok weboldalon teszi közzé. A fenti adatok 

közzétételéhez a Szerződött Játékos a Részvételi feltételek elfogadásával hozzájárul. 

 A Szervezők fenntartják maguknak az Akcióval, az Akció Részvételi- és 

játékszabályzatával kapcsolatos bárminemű változtatás, valamint az Akció indoklás 

nélküli, bármely időpontban történő visszavonásának jogát. 

9) A nyereménnyel kapcsolatos egyéb tájékoztatás 

 Tartaléknyertes nem kerül kisorsolásra. 

 Reklamációnak helye nincs. 

 Előre nem látott körülmények esetén Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a 

meghirdetett nyeremény helyett azzal egyenértékű ajándékot ajánl fel a nyertes 

számára. 



 

 

 

 

 

10) Adatkezelés 

 A Szerződött Játékos – az Akcióban való részvétellel – kifejezett és feltétel nélküli 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, a játékban elért nyeremény ténye és típusa 

nyilvánosságra kerüljön róla, illetve képviselőjéről. 

 Az adatkezelés során a Szervező minden olyan technikai és szervezési intézkedést 

megtesz és rendelkezik minden olyan eljárási szabállyal, amely alapján a résztvevő 

adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, 

továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás 

ellen. 

 A résztvevők által megadott adatokat a Szervező titokként kezeli, azt kizárólag az 

résztvevők Nyereményjátékban történő részvétele érdekében használja fel, 

illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza. 

 A Szervezők a jelen Részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre 

vonatkozó törvényeknek megfelelően kezelik a Szerződött Játékosok személyes 

adatait. 

11) Felelősség kizárása 

A regisztráció hiányosságáért (e-mail cím elírása stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, résztvevőt terhelő 

mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. 

A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra 

képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok 

helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a 

Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden 

ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőket terheli. A Szervező 

a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 

jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget 

bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a 

Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a 

Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a 

Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot tartalmazó 

weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

12) Információ 

 Jelen részletes részvételi- és játékszabályzat a Szervezők honlapján (www.alteo.hu) 

érhető el. 

 A Szerződött Játékos az ajánlat elfogadása esetén elfogadja a jelen részvételi- és 

játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 

 A nyereményjátékban való részvétel önkéntes. 

 A Ptk. 204. § (1) bekezdése alapján a jelen nyereményjátékból eredő követelések 

bírósági úton nem érvényesíthetők. 

 A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő személy kijelenti, hogy 

elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzat 

feltételeit.  
 


